Priloga 1
SPLOŠNE INFORMACIJE
OB PONOVNEM PRIHODU UČENCEV V ŠOLO

Postojna, 30. 8. 2020

V torek, 1. 9. 2020, začenjamo z izvajanjem obveznega, razširjenega in nadstandardnega
programa za vse učence od 1. – 9. razreda.
V šolo prihajajo zdravi učenci in zaposleni.
Pouk bo potekal v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ, s poudarki na ukrepih za
zmanjševanje širjenja okužbe:

• obvezna uporaba obrazne maske v skupnih prostorih (vhodi, hodniki, garderobe,
stranišča, jedilnica, telovadnica…) za vse učence od 6. leta starosti dalje; obrazne
maske učenci prinesejo s seboj;
• upoštevanje varnostne razdalje;
• umivanje in razkuževanje rok;
• higiena kihanja in kašljanja.

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

VSTOP V ŠOLO OD 2. 9. 2020 DALJE
Vstop v šolo imajo le učenci in zaposleni.
Učenci od 1. do 3. razreda, ki niso v jutranjem varstvu prihajajo v šolo ob 8.10. (izjema
so vozači)
Učenci od 4. do 5. razreda, ki niso v jutranjem varstvu prihajajo v šolo od 7.50. dalje
(izjema so vozači)
Učenci 6. in 7. razreda prihajajo v šolo od 8.00 dalje.
Učenci 8. in 9. razreda prihajajo v šolo od 8.10 dalje.
Učenci 2. do 4. razreda, ki niso v JUV in izjemoma prihajajo v šolo prej kot je določen,
počakajo na pouk v Vilharjevi dvorani pod nadzorom dežurnega učitelja, ki nadzoruje
upoštevanje epidemioloških priporočil.

VSTOP V ŠOLO
Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke in takoj odidejo do svoje učilnice, kjer bodo
ves čas pouka. Na predmetni stopnji iz učilnice v učilnico prehajajo samo učitelji, učenci
pa samo ob uporabi specializirane učilnice. Specializirane učilnice bomo po vsaki
uporabi razkuževali.
Med odmori so učenci v učilnici. Zapuščajo jo samo ob odhodu na stranišče, kosilo in
ob odhodu domov.
Učenci od 6. – 9. razreda se prvi teden še ne bodo preobuvali. Učenci naj pridejo obuti v
športne copate.
Vsi učenci starejši od 6 let morajo do preklica omejitve ob vstopu v šolo obvezno nositi
zaščitno masko. S seboj naj imajo vrečko za shranjevanje maske.
Nositi jo bodo morali v vseh skupnih prostorih šole, v učilnicah pa ne bo potrebna.

POUK
Učenci si učnih pripomočkov ne izposojajo med seboj.
Učenci naj imajo s seboj plastenko vode.
Učitelji prezračijo učilnice vsako šolsko uro in ves čas opozarjajo učence na higieno rok,
kihanja, kašljanja in upoštevanje varnostne razdalje.
Pri pouku izbirnih predmetov in manjših učnih skupin učitelj poskrbi, da se učenci
posameznih oddelkov ne mešajo.
Učenci bodo imeli v svoji učilnici označen stol in mizo z imenom in priimkom. Sedežni
red učencev se ohranja. Spreminja ga lahko samo učitelj.
Pouk športa se v največji možni meri izvaja na prostem.

Ravnanje v primeru, ko zboli učenec
Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro,
oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge
bolezni, učenca odpelje v poseben prostor (soba poleg tajništva) in o tem
obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. V času čakanja učenec
nosi masko.
Starši ob prihodu po otroka pozvonite na glavnem vhodu v šolo.

POUK
Učenci od 1. do 5. razreda imajo pouk v matičnih učilnicah.
Učenci od 6. do 9. razreda:
6. A v ANG 1
3.c)
6. B v ANG 2
6. C v SLO 1

7. A v SLO 2

8. A v NAR 1

9. A v 9.A (bivši

7. B v GEO
7. C v GUM
7. D v ZGO

8. B v NAR 2
8. C v LUM

9. B v MAT 2
9. C v MAT 1

Učenci uporabljajo sanitarije posamično, izključno v svojem nadstropju. Tam se ne
zadržujejo. Upoštevajo higieno rok.

PREHRANA
V šoli bomo organizirali malico, kosilo in popoldansko malico.
V primeru spremembe starši poskrbijo za pravočasno odjavo preko eAsistenta.
Malica bo potekala v učilnici, obroki bodo pripravljeni enoporcijsko. Malico učencem
razdeli učitelj.
Učenci si pred malico posamično umijejo roke z vodo in milom in si razkužijo klopi,
ravno tako p o malici.

PREHRANA
URNIK MALICE:
1. razred - učiteljice prevzemajo malico od 9.05 dalje v kuhinji
2., 3., 4. in 5. razred – učiteljice prevzemajo malico od 9.50 dalje na vozičku na hodniku
6., 7., 8. in 9. razred – reditelji prevzamejo malico v kuhinji po naslednjem razporedu:
6. razred – ob 9.40

7. razred – ob 9.45

8. in 9. razred – ob 9.50

Reditelji čakajo na prevzem v urejeni koloni na črtah v razdalji 1,5 m.
Napitek reditelji od 6. do 9. razreda prevzamejo v svojem nadstropju na vozičku.
V času prevzema malice bo v jedilnici dežurni učitelj.

PREHRANA
Kosilo bo organizirano v šolski jedilnici. Prevzem kosila bo potekal samo s kartico.
URNIK KOSILA:
1. razred – 5. šolska ura v učilnicah
2., 3. in 4. razred OPB – 6. šolska ura v jedilnici po razporedu
2. do 9. razred – po končanem pouku
Učenci čakajo na prevzem kosila v urejeni koloni po talnih oznakah (v razdalji 1,5 m), z
obrazno masko.
Učenci istega oddelka prihajajo na kosilo skupaj in za mizo sedijo skupaj. V jedilnici sta
v času kosila prisotna dva dežurna učitelja.

ODHOD DOMOV
Učenci takoj po končanem pouku odhajajo domov posamično oziroma tako, da
ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m.
Po pouku se učenci ne zadržujejo na območju šole.

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE
JUV in PB bosta potekala po urniku. Svetujemo, da v jutranje varstvo in podaljšano
bivanje prihajajo le tisti učenci, ki varstvo zares potrebujejo.
Učenci, ki so vpisani v podaljšano bivanje in bodo prvi šolski dan odšli domov takoj po
pouku, morajo imeti dovoljenje o odhodu zapisano na listu, ki ga bodo pokazali in
oddali učitelju.
Učenci 3., 4. in 5. razreda, ki imajo učilnice podaljšanega bivanja v pritličju (stari del) in
1. nadstropju ter zapuščajo podaljšano bivanje pred 15.00, naj imajo to informacijo
napisano na listu. Učenca bo učiteljica poslala ob določeni uri pred šolo oz. domov.
Vstop zunanjim obiskovalcem ni dovoljen.
Na glavnem vhodu ne moremo zagotoviti informatorja, ki bi odhajal po učence.
Po 15. uri so skupine v učilnicah 1. triletja. Svoj prihod po otroka nakažite na oknu
učilnice.

JUTRANJE DEŽURSTVO NA VHODIH
Zagotavljali bomo jutranje dežurstvo na vseh vhodih v šolo.
Dežurni učitelji bodo poskrbeli, da bodo učenci v šolo vstopali posamično, z obrazno
masko, si razkužili roke in odšli v učilnice.
Po potrebi bomo zagotovili tudi dežurnega učitelja, ki bo poskrbel, da pri garderobnih
omaricah hkrati ne bo preveč učencev.
V matičnih učilnicah bo od 8.00 dalje dežural učitelj.

STIKI S ŠOLO
Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo (po telefonu, elektronski
pošti ali preko videoklica).
Vse potrebne informacije bodo v publikaciji, ki bo v kratkem objavljena na spletni strani
šole.

ČIŠČENJE PROSTOROV
Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer
uporablja za čiščenje, delovne površine pa še dodatno razkužene.
Nadalje šola zagotavlja, da tekom trajanja pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje
površin. Po končanju pouka čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni
uporabi z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih
učenci in zaposleni dotikajo. Površine, ki se jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, ograj,
držal, stikal, gumbov na splakovalnikih v toaletnih prostorih … izven učilnic, čistilke
razkužujejo dnevno. V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se razkuževanje tovrstnih
površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka.
Učitelji (vsak v svojem razredu) poskrbi, da se po potrebi razkužijo površine, ki se jih
uporablja.

ZAPOSLENI
Za zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 – 2,0 m;
v delovnih kabinetih.
Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposleni spoštujejo
socialno distanco.
Zaposleni svoje medsebojne dogovore sklenejo po telefonu, elektronski pošti,
videokonferenci ali z uporabo eAsistenta. Skupni sestanki in konference lahko potekajo
v živo ob zagotavljanju medsebojne razdalje in ob upoštevanju vseh epidemioloških
priporočil.

